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Verzoek	tot	medewerking	in	wetenschappelijke	studie	
	

10/02/17,	Brussel	
Geachte	heer	of	mevrouw,	
	
Wij	zouden	u	graag	vragen	om	mee	te	werken	aan	een	wetenschappelijke	 studie	 rond	de	
rol	 van	 vrijwilligers	 in	 de	 zorg	 voor	 personen	 met	 chronische,	 levensbedreigende	
aandoeningen.	 Hiervoor	 zijn	 we	 op	 zoek	 naar	 participanten	 die	 betrokken	 zijn	 in	 deze	
zorgsector,	zoals	de	mensen	binnen	uw	organisaties.	Voordat	u	de	beslissing	neemt,	 is	het	
belangrijk	om	meer	te	weten	over	de	studie	en	wat	we	concreet	van	uw	organisatie	vragen.	
Lees	daarom	deze	 informatiebrief	 rustig	door.	Heeft	u	na	het	 lezen	van	de	 informatie	nog	
vragen?	Dan	kunt	u	terecht	bij	de	onderzoekers.	Op	pagina	3	vindt	u	de	contactgegevens.	

Wat	we	van	uw	organisatie	vragen	
We	 vragen	 uw	 organisatie	 om	 ons	 te	 helpen	 bij	 de	 rekrutering	 van	 participanten	 voor	
deelname	 in	 interviews	 en	 focus	 groepen.	 Indien	 uw	 organisatie	 contact	 heeft	 met	
patiënten,	mantelzorgers,	vrijwilligers,	huisartsen,	psychologen	en/of	verpleegkundigen	die	
in	aanmerking	komen	voor	onze	studie	en	bereid	zouden	zijn	deel	 te	nemen,	vragen	wij	u	
om	ons	met	hen	in	contact	te	brengen.		
	

Selectiecriteria	voor	participanten	
Alle	 participanten	 moeten	 betrokken	 zijn	 binnen	 uw	 organisatie	 en	 moeten	
Nederlandstalig	 en	 meerderjarig	 zijn.	 Patiënten	 moeten	 lijden	 aan	 één	 of	 meerdere	
chronische,	 levensbedreigende	 aandoeningen,	waarvan	 de	 behandelende	 arts	 niet	 verrast	
zou	 zijn	 indien	 ze	 in	 de	 komende	 12	 maanden	 zouden	 komen	 te	 overlijden.	 Alle	 andere	
participanten	 moeten	 betrokken	 zijn	 in	 de	 directe	 en	 palliatieve	 zorg	 voor	 deze	
patiëntengroep.		
Patiënten	 komen	 in	 aanmerking	 indien	 nu	 of	 in	 het	 verleden	 ondersteuning	 van	 een	
vrijwilliger	ontvangen	hebben	in	hun	directe	zorg	en	ze	handelingsbekwaam	en	in	staat	zijn	
te	 communiceren.	 Mantelzorgers	 moeten	 momenteel	 zorgdragen	 voor	 een	 naaste	 of	
hebben	 in	 het	 verleden	 zorggedragen	 voor	 een	 naaste	 die	 sindsdien	 overleden	 is.	
Mantelzorgers	krijgen,	of	kregen	in	het	verleden	hulp	van	een	vrijwilliger	in	de	zorg	voor	hun	
naaste.	Vrijwilligers	moeten	officieel	 ingeschreven	zijn	 in	uw	organisatie	of	bij	een	andere	
zorgorganisatie	 die	 vrijwilligers	 inzet	 binnen	 uw	 organisatie.	 Vrijwilligers	moeten	 reeds	 12	
maanden	 actief	 zijn	 in	 hun	huidige	positie.	Professionele	 zorgverleners	 die	 in	 aanmerking	
komen	zijn	huisartsen,	psychologen	en	verpleegkundigen	die	actief	betrokken	zijn	geweest	
in	het	ziektetraject	van	ten	minste	drie	patiënten	uit	bovenstaande	patiëntengroep	(al	dan	
niet	 reeds	 overleden)	 in	 de	 laatste	 12	 maanden.	 Professionele	 zorgverleners	 moeten	
momenteel	 ofwel	 betrokken	 zijn	 bij	 minstens	 drie	 patiënten	 die	 zorg	 ontvangen	 van	
vrijwilligers	of	moeten	wekelijks	actief	samenwerken	met	vrijwilligers.	



 2 

Achtergrond	van	de	studie	
Door	 toenemende	 financiële	 druk	 op	 de	 professionele	 zorgverlening	 en	 de	 inzet	 van	 de	
overheid	 op	 de	 ‘vermaatschappelijking’	 van	 de	 zorg,	 wordt	 van	 informele	 zorgverleners,	
zoals	 vrijwilligers,	 verwacht	 dat	 zij	 een	 steeds	 groter	 aandeel	 van	 de	 zorg	 op	 zich	 zullen	
nemen.	Het	wordt	steeds	belangrijker	dat	vrijwilligers	en	professionele	zorgverleners	nauw	
en	 goed	 samenwerken.	 We	 beschikken	 echter	 nog	 over	 weinig	 inzicht	 in	 deze	
samenwerking.	 Hiervoor	 bestuderen	 we	 drie	 perspectieven	 vanwege	 hun	 nauwe	
betrokkenheid	 in	deze	 zorg:	 (1)	patiënten,	 (2),	 informele	 zorgverleners	 (mantelzorgers	 en	
vrijwilligers),	 en	 (3)	 professionele	 zorgverleners	 (huisartsen,	 psychologen	 en	
verpleegkundigen).	 De	 bedoeling	 van	 deze	 studie	 is	 te	 onderzoeken	 hoe	 deze	 drie	
perspectieven	 de	 samenwerking	 tussen	 vrijwilligers	 en	 professionele	 zorgverleners	
beschrijven	 binnen	 de	 context	 van	 de	 zorg	 voor	 patiënten	 met	 chronische,	
levensbedreigende	aandoeningen.	

Methode	
We	hanteren	een	kwalitatieve	benadering	voor	dit	onderzoek.	

- 20	individuele	interviews	worden	uitgevoerd,	waarvan	10	met	patiënten	en	10	met	
mantelzorgers.	

- 6	focus	groepen	van	ca.	6	personen	worden	uitgevoerd,	waarvan	3	met	vrijwilligers	
in	 de	 directe	 patiëntenzorg,	 en	 3	 met	 professionele	 zorgverleners	 (huisartsen,	
psychologen	en	verpleegkundigen).	

Belang	van	uw	medewerking	
We	willen	onze	studie	zo	dicht	mogelijk	bij	de	praktijk	situeren,	zodat	we	in	de	uitvoering	
en	de	analyse	de	voeling	met	de	realiteit	nooit	verliezen.	Een	nauwe	samenwerking	met	het	
werkveld	 betekent	 voor	 onze	 studie	 een	 draagvlak	 dat	 vanuit	 de	 praktijk	 wordt	
opgebouwd.	 Dit	 draagt	 bij	 aan	 de	 geloofwaardigheid	 en	 relevantie	 van	 de	 studie.	 Uw	
medewerking	 zorgt	 ervoor	 dat	 de	 perspectieven	 van	 uw	 eigen	 medewerkers	
vertegenwoordigd	 worden	 in	 de	 eindanalyse.	 Het	 onderzoek	 probeert	 de	 integratie	 van	
vrijwillige	en	professionele	 zorgverlening	 in	beeld	 te	brengen	en	de	pijnpunten,	 voordelen	
en	ervaringen	van	dit	proces	bloot	 te	 leggen	–	een	beeld	dat	des	 te	meer	als	 reflectie	kan	
dienen	voor	de	situatie	binnen	uw	eigen	organisatie.	Indien	u	op	de	hoogte	gehouden	wenst	
te	worden	van	de	resultaten,	kan	u	ons	contacteren	hiervoor.	Onze	contactgegevens	vindt	u	
op	pagina	3.	

Ethische	aspecten	
Deze	 studie	werd	 ingediend	 voor	 goedkeuring	 bij	 de	Commissie	Medische	 Ethiek	 van	 UZ	
Brussel	als	hoofdinstelling	en	bij	Commissie	Medische	Ethiek	van	UZ	Gent	als	lokaal	ethisch	
comité.	 Rekrutering	 gaat	 pas	 van	 start	 zodra	 goedkeuring	 verkregen	 is.	 De	 participanten	
worden	 vooraf	 geïnformeerd	over	 het	 ontwerp	en	het	 doel	 van	de	 studie	 en	moeten	een	
toestemmingsformulier	 ondertekenen	 alvorens	 zij	 deel	 mogen	 nemen.	 De	 interviews	 en	
focus	groepen	worden	opgenomen	d.m.v.	dictafoon	en	de	verzamelde	data	wordt	anoniem	
gecodeerd	en	gerapporteerd	overeenkomstig	met	de	wetsvoorzieningen	op	de	bescherming	
van	 persoonlijke	 gegevens.	 Pseudoniemen	 worden	 gehanteerd	 wanneer	 participanten	
geciteerd	worden.	
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Omkadering	en	ondersteuning	
Deze	studie	kadert	in	het	overkoepelende	INTEGRATE-project:	“Integration	of	palliative	care	
into	home,	nursing	home	and	hospital	care	and	into	the	community,”	een	interuniversitair	en	
interdisciplinair	 onderzoeksproject	 in	 opdracht	 van	 het	 agentschap	 voor	 Innovatie	 door	
Wetenschap	en	Technologie	(SBO	IWT	nr.	140009).	De	volgende	universiteiten	nemen	deel	
aan	 dit	 project:	 Vrije	 Universiteit	 Brussel	 (coördinator),	 Universiteit	 Gent	 (partner),	 en	
KULeuven	 LUCAS	 (partner).	 ‘INTEGRATE’	 bestaat	 uit	 zes	 werkpakketten,	 waarvan	 deze	
werkpakket	 6	 is:	 een	 descriptieve	 studie	 van	 het	 vrijwilligerswerk	 in	 de	 palliatieve	 zorg	 in	
Vlaanderen	en	Brussel.	De	huidige	studie	is	een	vervolgstudie	op	onze	eerdere	kwantitatieve	
survey	bij	gezondheidszorg-	en	vrijwilligersorganisaties.		
	
Contactgegevens	
Indien	u	vragen	heeft,	kunt	u	contact	opnemen	met	de	onderzoeker:	
	

Drs.	Steven	Vanderstichelen	
Onderzoeksgroep	Zorg	rond	het	Levenseinde	(VUB	&	UGent)	
De	Pintelaan	185,	6K3,	lokaal	009	
9000	Gent	
Tel:	09/332.	15.	06.		
E-mail:	steven.vanderstichelen@vub.ac.be	

	
	

Met	vriendelijke	groeten,	
	
	
	
	

Prof.	dr.	Kenneth	Chambaere	 Prof.	dr.	Chantal	Van	Audenhove	 Prof.	dr.	Luc	Deliens	
VUB	 	 	 	 KULeuven	 	 	 	 UGent	
	


